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NIEUWSBRIEF
6 november 2014

GEEF
FAMILY LEARNING INFO AVOND

JE NU NOG OP !!!
-DINSDAG 11 november 19.30 uur in Gorinchem
-DONDERDAG 13 november 19.30 uur in Dordrecht
Stuur een mailtje naar family-learning@davinci.nl als u wilt komen.
Mocht de avond niet doorgaan moeten wij u kunnen bereiken!

FAMILY LEARNING

Informa e in deze nieuwsbrief:






Van AKA naar Entree
Family Learning op koers
Mag ik bij u stagelopen
Wist u dat
Donderdagmiddag 18 december, geen stage

VAN AKA NAAR ENTREE
Van AKA naar Entree
De meeste gezinnen hebben in het verle‐
den ook de AKAstagiairs welkom geheten
in hun huis. Als Family Learning zijn we
hier nog steeds zeer erkentelijk voor.
Immers, ook niveau 1 verdient een plaats‐
je onder de ‘stage’zon, waar, bij de mees‐
te instellingen vaak geen plek voor hen is.
De opleiding heet vanaf heden ‘Entree’,
gericht op passend onderwijs. De rich ng,
o ewel ‘profiel’, heet nu: Dienstverlening
en Zorg (afgekort D/Z).
Verder verandert er niet zoveel voor de
gezinnen. Er wordt nog steeds een stage‐
boek gehanteerd.

De stagebezoeker is ook nog steeds Geor‐
ge Damme. De Proeve van Bekwaamheid
wordt ook nog steeds gehanteerd als
exameninstrument, nu met een 2e beoor‐
delaar. En als je het cer ficaat van onze
trainingen niet hebt behaald, is deze 2e
ona ankelijke beoordelaar in de meeste
gevallen Inez Hakkers of Margreet de
Kraauw. Dit uiteraard aan het eind van de
stageperiode.
Kort gezegd: de stagiair werkt, onder
toezicht van een eindverantwoordelijke
(jullie dus), in alle voorkomende werk‐
zaamheden binnen het gezin.
Dit zijn:
*persoonlijke zorg kindjes
*begeleiden van ac viteiten
*huishoudelijke taken.

Wat is nu het grote verschil tussen niveau
1 en niveau 2.
Niveau 1 werkt vanuit een eigen Kwalifica‐
e Dossier (kortweg K.D.), hanteert geen
boekjes zoals de 1.3 (huishoudelijke taken)
van niveau 2 Helpenden Zorg en Welzijn,
maar hanteert een eigen stagemap. In dit
K.D. staat:
‐ werkt onder toezicht, eindverantwoorde‐
lijkheid en begeleiding van een leidingge‐
vende en/of ervaren collega, ‐
‐ werkt in een arbeidsorganisa e en voert
ondersteunende werkzaamheden uit.
Dit is bij de nieuwe Entree wat
“opgekrikt”naar :

‐ maakt (werk)ruimtes gebruiksklaar
(bijvoorbeeld tafeldekken)
‐ dienstverlenend werk, zo ook eenvoudi‐
ge facilitaire zaken (lampje indraaien)
‐ staat derden te woord (bijvoorbeeld
ouders van de kinderen) en kan doorver‐
wijzen.
Waar het uiteindelijk om gaat is dat hier
een boeiende en afwisselende stage‐
omgeving wordt geboden in jouw stagege‐
zin, dat is het belangrijkste.
Als er vragen zijn kan je die al jd stellen
aan de trajectbegeleiders of Inez Hakkers
(hkk@davinci.nl) of Margreet de Kraauw
(krw@davinci.nl).

FAMILY LEARNING OP KOERS

Family Learning op koers

‐ voorzi er Yvonne Ouwens (loca e‐
manager DVC Gorinchem),
Met de wind in de haren, het zonnetje in
‐ penningmeester Josje Verhoeven
de rug, hee Family Learning gevierd dat (domeinleider DVC),
de nieuwe bestuursvorm een feit is.
‐ secretaris Inez Hakkers (Family Learning)
‐ commercieel adviseur Anita Severeijnen
Dit werd met een bescheiden feestje
(accountmanager DVC ).
gevierd op ‘de Emmanuel’, een tot plezier‐
Er is een Raad van Advies ingesteld, be‐
vaartuig verbouwd vrachtschip van be‐
staande uit
stuurslid Annemarie de Winter . Zij hee e
‐ Siebren Koek (directeur GOB Hoppas),
iedereen welkom en daarna ging het
‐ Betsie Vlot (leergezin) en
tochtje langs het eiland Tiengemeten op
‐ Annemarie de Winter
het Haringvliet.
(ervaringsdeskundige).
De oude bestuursvorm ligt nu defini ef
achter ons.
Het bestuur bestaat uit:

Zij denken ac ef mee in het ontwikkelen
van nieuwe kansen voor Family Learning
als bedrijf.

In het vooronder van het schip werden, onder het genot van bubbles en lekkere hapjes,
de oﬃciële stukken ondertekend.

M A G I K B I J U S TA G E KO M E N L O P E N ?
Mag ik bij u stage komen lo‐
pen ?
Een enthousiaste stagiair niveau 1 Entree
in spé staat ineens voor je deur met de
vraag: “mag ik bij u stage komen lopen?”
In tegenstelling tot niveau 2, worden de
studenten van Entree ges muleerd om
zelf een stageplaats te zoeken. Zo kan het
gebeuren dat ze denken, vooral bij gastou‐
ders die een bordje aan de buitenmuur
hebben hangen, dat ze hier direct terecht
kunnen.

.

Ondanks het feit dat wij, als Family
Learning, de trajectbegeleiders op het
hart hebben gedrukt dat dit uitsluitend
via Family Learning wordt geregeld,
komt dit helaas nog steeds voor.
Dus ons verzoek aan u: Zeg niks toe,
maar verwijs direct terug naar Family
Learning of laat de stagiair contact
opnemen met de eigen trajectbegelei‐
der. Dit om teleurstellingen te voorko‐
men.
Immers, soms is jullie plek al aan iemand

anders beloofd en doorkruist op deze
manier de matching.
Bovendien, Family Learning is op de
hoogte van jullie voorwaarden, die bij
spontane ac es als deze tot gênante
situa es kan leiden.
We benoemen: angst/allergie voor
huisdieren of hoofddoek dragend .
Kortom: verwijs ALTIJD deze enthousi‐
aste stagiairs terug naar Family Lear‐
ning of naar hun eigen trajectbegelei‐
der.

WIST U DAT ...
Wist u dat ...
...er nog plaatsen zijn om de basistraining
te volgen …
...deze basistraining een erkend cer fi‐
caat oplevert …
...deze training ook helemaal gra s is,
waar anderen een fiks bedrag rekenen...
...als men een avond niet kan, deze avond
het volgend jaar kan inhalen en dan
alsnog het cer ficaat krijgt …
...er twee trainingen ‘BEOORDELEN’
worden georganiseerd; 22 januari 2015 in
Dordrecht en 27 april 2015 in Gorin‐
chem…
...deze training ‘Beoordelen’ maakt dat je
formeel 2e examinator bent en dit ook
weer een cer ficaat oplevert…

...we heel trots zijn op de 2e examinato‐
ren die vorig jaar zijn gestart en zij het
heel goed doen als goed opgeleide 2e
examinatoren in de prak jk…

www.family-learning.davinci.nl

23 september 2014. Een feestelijk vaartocht‐
je op het schip ‘Emmanuel’ ter ere van de
nieuwe bestuursvorm van Family Learning.

...Margreet en Inez als ona ankelijk 2e
examinatoren ook worden ingezet in de
prak jk…
...dat we dit jaar het formulier
‘geheimhouding’ ook door ú laten teke‐
nen om ‘meer gewicht in de schaal te
leggen’, omdat wij beroepsgeheim zo
belangrijk vinden…
… de POK (prak jkovereenkomst) toch
echt niet door het leergezin of gastouder
getekend mag worden. Per abuis neemt
de student hem wel eens mee naar het
gezin, maar dan gee u hem ongetekend
weer mee terug naar school…

SCHOOLPROJECT, geen stage
Schoolproject, geen stage
18 december a.s. gaan alle studenten ‘s middags naar een project van school
en zullen op die dag maar tot 12.00 uur stagelopen !
In januari wordt als elk jaar het dansproject georganiseerd.
Helaas zijn tot op dit moment de precieze data nog niet bekend.

Mollenburgseweg 82
4205 NB Gorinchem
Postbus 859
4200 AW Gorinchem
Telefoon: (0183) 646 858
E‐mail: family‐learning@davinci.nl
Website: www.family‐learning.davinci.nl

Inez Hakkers (l) en Margreet de Kraauw (r)

